
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمددهلل ر را اللددنلمان الالوددسال الالسددسم  اددب اءددرل اسلييددني الالمرسدداان ليالددن محمددهلل ال اددب  لدد  الوددحب  

 الاهم اغفر لءاخلن الاجزه  لن خار الجزاي الاغفر لاسنملان ين حي ين قاالم. ،اجملان
 قنل المولف رحم  هللا تلنلب: بنا الحكرال الالتربص.

 يلمدهلل ال سدالقلن فدي حكدرال ال :قدنل رضدي هللا تلدنلب  لد  الخطدنا يدن  مر نا ياغ  ل ا نلكم  ن يحاب حهللثلي
 جادا جنلدا ايمدن اللكدن  االدن فيحتكراللد  بسنحتلن لزل هللا رزق  من رزق  إلب اذهنا من فضالل بأاهللاهم رجنل
 .هللا ءني كاف الليمسك هللا ءني كاف فاابع  مر ضاف فذلك الالواف الءتني في كيهلله  مالهلل  اب

 رضدي هللا تلدنلب  لد   الخطدنا يدن  مدر نا :االمسدا   يدن سدلاهلل  دن االسف ين االلس  ن منلك  ن الحهللثلي
 نا إمدن :الخطدنا يدن  مر ل  فقنل بنلسالق  ل  زبابن   اييع الهال ،رضي هللا تلنلب  ل  ياتلة ايي ين بحنطا مر
 .سالقلن من ترفع نا منا  ال  السلر في تزيهلل

 .الحكرال  ن الهب كنن رضي هللا تلنلب  ل   فنن ين ن ثمن نا :ياغ  ل ا منلك  ن الحهللثلي
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فدالحكرة اسدم مصددر وهدي التدرلس بالسدلع   ،احتكدر يحتكدر احتكدارا   ،وليست هي المصددر ،الحكرة: من االحتكار
وال معنى للتدرلس ييدر  ،عطف الترلس على الحكرة من باب عطف التفسير ال أكثر وال أقلو  ،حتى يرتفع ثمنها

وهدد ا يتددرلس بسددلعته وحنت ددر حتددى  ،: يعنددي ينت ددرن } والمطلقددات يترلصددن  والتددرلس: هددو االنت ددار  ،االحتكددار
 يرتفع ثمنها.

عددالى عندده قددار: ال حكددرة فددي ن عمددر بددن ال طدداب ر ددي هللا تأحدددثني يحيددى عددن مالددك أندده بل دده قددار رحمدده هللا: 
جمدع  هدب  ،رجار بأيديهم ف ور مدن أ هداب ال يقصد ،ال يعمد ،ال حكرة في سوقنا ،كان يمنع االحتكار ،سوقنا

يعني يحبسونه م دازنهم  ،إلى رزق من رزق هللا نزر بساحتنا فيحتكرونه علينا ف ور من أ هاب ،كسبب وأسباب
فيسدت لوا حاجد  النداي فيرفدون علديهم ا سدعار فيحتكرونده عليندا حتددى  ،ومسدتودعاتهم ومحدالتهم حتدى يرتفدع الدثمن

 ،وفيده مدا يددر علدى الشد  ،فيده إ درار بالنداي ،ي لوا وحرتفع السعر ثم يبيعون وال شك أن ه ا فيه إ رار بالنداي
)) مددن احتكددر علددى المسددلمين حدددي  عمددر:  ،وجدداف فيدده مددن ا حاديدد  مددا جدداف ،منعدده عمددر ر ددي هللا عندده ولدد ا
والبدن  ،ورجالده موثقدون  ،قدار فدي الزوا:دد: إسدناده صدحي  ،( رواه ابن ماجد عامهم  رله هللا بالج ام واإلفالي (ط

)) الجالدب ماج  والحاكم من حدي  عمر ر ي هللا تعالى عنه أي ا  قدار: قدار رسدور هللا صدلى هللا عليده وسدلم: 
المقصود أن  ،لي بن زحد بن جدعان  عيفلكن ه ا الحدي   عيف في إسناده ع ،(مرزوق والمحتكر ملعون (

( هدد ا فهددو  دداط  ( )) مددن احتكددر طعامددا   ،نعددم ،())  ددرله هللا بالجدد ام واإلفددالي (االحتكددار فيدده الحدددي  ا ور 
لمدا فيده  ،المقصدود: أن االحتكدار ال يجدوز ،( ه ا في صدحي  مسدلم)) من احتكر طعاما  فهو  اط  ( ،في مسلم

وال يعمددد رجددار بأيددديهم ف ددور مددن أ هدداب إلددى رزق مددن رزق هللا  ، حكددرة فددي سددوقناال ،مددن اإل ددرار بالمسددلمين
فمددا يحتاجدده المسددلمون ومددا  ،السددلع فيجددوز فددي بع ددها دون بعدد  وهددل ت تلددف ،نددزر بسدداحتنا فيحتكروندده علينددا

ه وال يشد  وأما ما هو من الكماليات بحيد  ال تشدتد الحاجد  إليد ،ينب ي أن ي تلف فيه ي طرون إليه مثل ه ا ال
وأقددل أحوالدده الكراهيدد   ،لكدن يبقددى أن اسددت الر حاجددات المسدلمين بددال شددك  طدأ ،تركده فمثددل هدد ا ا مدر فيدده أ ددف



وفددي كددل السددلع ينت ددر  ،يعنددي صددور متعددددة ،واالحتكددار موجددود فددي أسددواق المسددلمين علددى صددور شدتى ،الشدديدة
مطعومات أو من الملبوسدات أو مدن المركوبدات ي زن ليي بحاج  إلى قيم  ه ه السلع في زنها سواف كانت من ال

طدالب  ،والنداي بحاجد  ،فنت در فيهدا نفداد مدا فدي السدوق لترفدع ا سدعار ،أو حتى مدن الكتدب أحياندا  ت دزن الكتدب
ولكن أيما جالب جلدب علدى عمدود كبدده فدي  ،وال شك أن ه ا  رب من االحتكار ،العلم بحاج  ماس  إلى الكتب

عمود كبده يعني على  هر دابته  ات الكبد على  هدر دابتده  ات الكبدد فدي الشدتاف  يعني على ،الشتاف والصيف
والحاجد  هندا تكدون أشدد ولكدن أيمدا جالدب جلدب  ،ه ا ينقل السلع على داب  وفي شددة الحدر وشددة البدرد ،والصيف

إن جدافه  ،مثل ه ا أي دا  ال يسدت ل إن قدار هد ا طدار   ،ف لك  يف عمر ،على عمود كبده في الشتاف والصيف
فتشدتر  منده سدلعته بدثمن  ،على دابته ومع سلعته مثدل هد ا ال ي لدم وال ي دار  نده محتداا إلدى الرجدول إلدى أهلده

إمسدداك السددلع إلددى أن يحتدداا الندداي إليهددا  ،يعنددي المسددأل   ات شددقين ال  ددرر وال  ددرار ،تسددت ل حاجتدده ،ب ددي
فهد ا الد ج جداف علدى  ،يبيع بسعر زهيد ه ا أي دا  ممندولأي ا  بعد إلجاف البا:ع إال أن  ،واإل رار بهم ه ا ممنول

 ،ال يقار: ال تحبسها إلى ال د أو إال ما بعد يدد تنت در ارتفدال السدعر ،عمود كبده وعلى  هر دابته له أن يمسك
فليبع كيف شاف  يقور ف لك  يف عمر ،ه ا احتكار ه ا ليي باحتكار ل:ال ي طر أن يبيع بثمن أن يت رر به

 ولدديي هدد ا مددن االحتكددار قددار: ،عليدده أن ينت ددر ومددا عليدده إن يمسددك حتددى يصددل إلددى السددعر الدد ج يرحدددهمددا  ،هللا
اآلن فدي بعد  ا وقدات فدي بعد   ،فيت درر النداي كلهدم ،ي عدن الجلدبل:ال يمتنع النا ،وليمسك كيف شاف هللا

فمثل ه ا لو انت ر في سدلعته  ،أنوال ال  ار والفواكه تجلب قيمتها ال تساوج أجرة نقلها من المزرع  إلى السوق 
تدأتي السديارة محملد   ،هد ا مدا يقدار فيده شديف ،لترد عليه أقل ا حوار ما صدرفه عليهدا ،إلى أن يرتفع سعرها قليال  

ومنت دددر وملقدددوأل مددن ا ر  ومصدددرو  عليددده مدددواد ومكددديي  ،متعدددوب عليددده مددزرول مددددة طوحلددد  ،بالبصددل مدددثال  
هد ا لدو تدأ ر بده وانت در إلدى أن يصدل  ،ر أقل مدن ثمدن الكديي الفدار وفي السيارة... الكيي بنصف رحا ،ومعلب

نعدم  ،مدا يقدار: وهللا هد ا محتكدر البصدل أو محتكدر الطمداأل ،إلى سعر بحي  ال ي ر بالناي ه ا ما فيده إشدكار
فمثل ه ا لدو تدأ ر بده إلدى أن يصدل  ،الطماطم ه ا يرتفع من رحار الصندوق إلى عشرحن وثالثين وأكثر من  لك

 ى حد ال يت رر هو وال ي ر به ييره حين:  ال بأي إن شاف هللا تعالى.إل
عدن سدعيد بدن المسديب:  ه ا وثقه ابن حبدان وهدو مدن العبداد ،بن حماي وحدثني عن مالك عن يوني بن يوسف

 ،وهدو يبيدع زليبدا  لده بالسدوق  ،البددرج المشدهور تدوفي سدن  ثالثدين أن عمر بن ال طاب مر بحاطب بن أبي بلتعد 
ر دي هللا تعدالى عنده  فقدار لده عمدر بدن ال طداب يبيع حاطب بأر س مما يبيع الناي ،ر س مما يبيع النايبأ

مدا أن ترفدع مدن  إما أن تزحد في السعر فتبيدع بمثدل مدا يبيدع أهدل السدوق  ،: إما أن تزحد في السعرهللا تعالى عنه وا 
لمسدأل  ال بدد فيهدا مدن التدوازن والن در فدي فا ،لمدا ا  لد:ال ي در بأهدل السدوق  ،يعني ابح  عن سوق ثاني ،سوقنا

مددن أجددل  ،ينددزر لددو  سددر ،وهدد ا يفعلدده بعدد  التجددار اآلن لي ددرب المحددالت ا  ددر   ،مصددلح  جميددع ا طددرا 
ول ا عمدر ر دي هللا تعدالى عنده قدار لحاطدب:  ،وه ا نول من اإل رار يمنع ،التاجر اللي ما يتحمل يمشي ،أيش

ما أن ترفع من سوقناإما أن تزحد في السعر تبيع مثل ا  ابح  لك عن سوق ثاني. ،لناي وا 
 طنلا:..................



هد ه مددن و ددا:ف اإلمددام الن ددر فددي  ،هدد ه و يفدد  اإلمددام ،هدد ا شددأنه ،عندده يتددابع يتددابع بدقد ال عمدر ر ددي هللا  ،ال
ال يوكدل مدن يقدوم بهدا ،وهدي أماند  فدي عنقد  ،ال بد منهدا ،مصال  المسلمين يكلهدا إلدى مدن  ،إن اسدتطال بنفسده وا 

يعندي إ ا أرادوا إسدقاأل تداجر  ،لكن مثل هد ه السياسد  مدن عمدر ر دي هللا تعدالى عنده كأنده فدي عصدرنا ،يقوم بها
ويعرفددون أن هدد ا التدداجر هدد ه  ،وباعوهددا بنصددف الددثمن ،مددن التجددار تواط:ددوا عليدده وتشدداركوا فددي سددلع  مددن السددلع

وهد ا ناشدر  ،تمدع أهدل المكتبدات مدثال  إ ا أرادوا إسدقاأل مكتبد يج ،وقد يشترون هد ه السدلع  منده ،السلع  تؤثر عليه
والثالدد   ،ثددم فعلددوا بالكتدداب الثدداني كدد لك ،ب سددارة ،فاشددتروا مندده كميدد  كبيددرة وباعوهددا بنصددف القيمدد  ،نشددر كتدداب

وه ا حصل في الكتب وفي ييرها  ،ك لك وتكدست الكتب عنه فا طر أن يبيعها ب سارة ثم بعد  لك ي ل  محل 
 ن ير  لك نعم  ،فال ج ي ر بالناي سواف رفع أو نزر السعر مثل ه ا يمنع ،لتجاراتمن ا

 طنلا:...............
أمددا إ ا وجددد السددلع  تبددال  ،هددو إ ا عددر  القصددد وأن قصدددهم إسددقاأل فددالن أو اإل ددرار بفددالن صددار شددرحكا  لهددم

 .بر س وال يعر  قصدهم فه ا ال يالم على  لك
 طنلا:...............

إ ا  ،ن يدر  لدك المدرور يمنعدون الد ج تسدرعه علدى السدرع  المحدددة ، ا إ ا ترتب عليه اإل درار بداآل رحن يمندعه
لكددن مددا ا عددن  ،زادت السددرع  مددثال  فددي الدددا:رج حدداطين ما:دد  وعشددرحن إ ا زاد مشددى ما:دد  وأرلعددين مسددكوه ويرمددوه

إ ا علم  ،اي يمشون ما:  وعشرحن أرلكهماللي يمشي أقل ويسبب حواد ؛  ن بع  الناي إ ا مشى ثمانين والن
لكددن يمشددي مددع ال ددو ا يسددر ويشددمي سددتين أو  ،أن كوندده يأ دد  بدداليمين مددع التددرالت ومددع السدديارات الكبيددرة بكيفدده

 ن ير ما عندنا ه ا ي ر بالناي. ،مثل ه ا يمنع وال ما يمنع ،أرلعين ه ا ي ر بالناي
 طنلا:.............

 نعم  ،يرلكهم ،ر بالنايه ا ا صل  نه ي  وهللا
 طنلا:.............

 نعم  ،وعمر مسأل   الفي  ،لكن ال يثبت سماعهم من أبي بكر بال شك ،وهللا هم قالوا سمع من العشرة
 طنلا:............

عن سعيد بن المسيب أن عمر  ،سعيد يحكي القص  ،عمر يحكي القص  فقو ،على كل حار هو ما  كر سماعه
وال:د   ،قوي  عند أهل العلم وحتى مراسيل سعيد ،واالحتمار قا:م لكن هو يحكي القص  ،ون سمعهما يلزم يك ،مر

لكددن يددراقبهم  ،مددا يسدعر اإلمددام التسدعير أي ددا  ممندول وفيدده إ درار بددبع  النداي ،ال:دد  بسياسدته ،بعمدر مثددل هد ا
نعدم لكدن احتمدار أن يكدون  ، سدواقأي دا  يراقدب ا فداحش تنزحدليندزر زحدادة والد ج  ،ال ج يزحد زحادة فاحش  يمنعده

 رفع السعر فالمماكس  ما فيها إشكار.
 طنلا:................

ن قلدت  ،طبدع عندده هد ا ،ولدو تقدور لده: بما:د  قدار: ندزر ،صحي  بع  الناي لو تقور له: برحار قار: نزرإج  وا 
الندداي القلددوب  ،ويقددور ،حبهاوقددد يددتهم صددا ،لدده بددالثمن ا قددل مددا جددادت نفسدده أن يدددفع بسددرع  وقددد يددتهم السددلع 



بعد  المحدالت بدأرلعين تجدده  ،إج؛  ن ا سعار حتدى ا دويد  متفاوتد  ،..... يحصلون على ما يرحدون ،ت يرت
 اآلن ه ا موجود. ها  ،هو دواف عالا واحد جاج من شرك  واحدة ،ب مسين عند آ رحن

 طنلا:.................
 هم يطبعونه هم يا رجار.

 ........طنلا:........
يوجددد ثمانيدد  وأرلعددين سددبع  وأرلعددين لكددن  ،عددالا يوجددد فددي صدديدلي  بددأرلعين وفددي أ ددر  ب مسددين ،ال موجددود ،ال

 ه ا موجود ووقع لنا ول يرنا. ،ا دنى أرلعين وا على  مسين
وقددد جدداف فيهددا مددن ا حاديدد   ،وحدددثني عددن مالددك أندده بل دده أن عثمددان بددن عفددان كددان ينهددى عددن الحكددرةيقددور: 

 مرفوع  ما سمعتم. نعم.ال
 طنلا: احسن هللا إليك.

  .بنا من اجالز من ييع الحاالان بلض  يبلض الالساف في 
ان  ادي يدن ايدي  :حهللثلي يحاب  ن منلك  ن ونلح ين كيسنن  ن حسن ين محمهلل يدن  ادي يدن ايدي طنلدا

 .إلب اجل بلءرين بلارا   ل  اهلل ب  ويفارا   جمس  طنلا بنع 
راحادة بأربلدة ابلدرال مضدماللة  ايد  االفاهدن ودنحيهن  اءدتر  ن  يهلل هللا يدن  مدر ا :الحهللثلي  ن منلك  ن لنفع

 .بنلربذال
  .ين ءهنا  ن ييع الحاالان اثلان يالاحهلل إلب اجل فقنل ال بأس يذلكال  سأل : االحهللثلي  ن منلك

ياهلل الال بأس  اهللا  ل  ال بأس بنلجمل بنلجمل مثا  الزينهللال هللراهم ااسمر المجتمع  اي   لهلللن رحم  هللا:  قنل منلك
الال خادر فدي الجمدل بنلجمدل  :قدنل .يادهلل الالدهللراهم إلدب اجدل بنلجمل بنلجمل مثا  الزينهللال هللراهم الجمل بنلجمل اهللا  

  .ن اخرت الجمل الالهللراهم ال خار في ذلك ايضن  ا  الالجمل إلب اجل ال  مثا  الزينهللال هللراهم الهللراهم لقهللا  
ن كنلدت مدن ا  ال  ،بلارين اال بنسبلرال من الحماللة من منءية اإليلن ايتنع البلار اللجاا بنلالال بأس ا   :قنل منلك

 ءدب  بلضدهن بلضدن  ان ا  ال  ،ن يءتري ملهن اثلنن يالاحهلل إلب اجل إذا اختافدت فبدنن اختسفهدناللم الاحهللال فس بأس 
  .الاختافت اجلنسهن اال لم تختاف فس اؤخذ ملهن اثلنن يالاحهلل إلب اجل

فإذا كنن  ،ؤخذ البلار بنلبلارين ليس يالهمن تفنضل في لجنبة الال رحاةن ااالتفسار من كره من ذلك  :قنل منلك
ن ان تييددع مدن اءددتريت ملهدن قيددل االال بدأس  ،هدذا  ادب مددن الودفت لددك فدس يءددتر  ملد  اثلددنن يالاحدهلل إلدب اجددل

  .تستالفي  من غار الذي اءتريت  مل  إذا التقهللت ثمل 
فالودف  الحدسه اللقدهلل ثملد  فدذلك جدن ز الهدال الزم  المن ساف في ءيي من الحاالان إلب اجل مسدمب :قنل منلك

اللم ازل ذلك من  مل اللنس الجن ز يالهم الالذي لم ازل  اي  اهل اللام  ،لابن ع الالميتنع  اب من الوفن الحاين
 .يياهلللن

 يقور المؤلف رحمه هللا تعالى: باب ما يجوز من بيع الحيوان بع ه ببع  والسلف فيه.
يعنددي ابددن  ،صددال  بددن كيسددان عددن حسددن بددن محمددد بددن علددي بددن أبددي طالددبحدددثني يحيددى عددن مالددك عددن  قددار:

 ،بعشددرحن بعيددرا   ،بلفدد   تصدد ير العصددفور لدده يدددعى عصدديفيرا   جمددال  بددال  ،جدددهأن علددي بددن أبددي طالددب  الحنفيدد 



 فدر ه ا على جواز بيدع البعيدر بدالبعيرحن والثالثد  فدي مقابدل ،إلى أجل ه ا متميز ،يدعى عصيفيرا  بعشرحن بعيرا  
فهدد ا الجمددل عدددر  ،ا جددل وفددي مقابددل التميددز؛  نهددا ت تلددف كددل أمددور هدد ه الدددنيا ومددا ينتفددع بدده متفدداوت االنتفددال

 بعشرحن بعيرا .
بأرلع  أبعرة م مون   للركوب وجمعها رواح راحل  اشتر  وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد هللا بن عمر قار: 
إ ا اتفد  علدى مكدان  ،يعني يسلمها ال بالمدين  إنما يسدلمها بالرلد ة ،يوفيها صاحبها بالرل ة ،يعني في  مته ،عليه

التسليم لزم فيما يجوز فيه النسأ اشتر  راحل  بأرلع  أبعدرة ففيده جدواز بيدع البعيدر با رلعد  فدي  بدر علدي بدن أبدي 
فهد ا أعلدى  ،ا  رلاعيدا  والنبي عليه الصالة والسالم استسلف بكرا  ورد  يار  ،طالب جواز بيع البعير الواحد بالعشرحن

وأقتر  النبي عليه الصالة والسالم في يزاة مدن العدزوات مدن اإلبدل إلدى  ،وه ا أكثر في العدد ،منه في الوصف
فددر علدى جدواز  ،ويأ د  البعيدر بدالبعيرحن والثالثد  ،فصدار يعطدي البعيدر بدالبعيرحن والثالثد  ،أن تأتي إبل الصدق 

 كيف  ، كل
 .طنلا:.................

 تبدر... وش المانع سلع مثله ما يجرج فيها رلا.
ولعددل إبددل ابددن عمددر  ،يعطيدده إياهددا بالرلدد ة ،يعنددي فددي  متدده يوفيهددا صدداحبها بالرلدد ة ،بأرلعدد  أبعددرة م ددمون  عليدده

وهددي التددي انتقددل إليهددا أبددو  ر ومددات فيهددا ر ددي هللا  ،والرلدد ة عدداش الندداي مدددة طوحلدد  ي نونهددا الحناكيدد  ،بالرلدد ة
وحدددوها بمكدان بعيدد عدن  ،الشراح يقولدون: قرحبد  مدن المديند  ،ثم بعد  لك حددت بمكان بعيدا  جدا   ، اهعنه وأر 
 ليي بقرحب ها  ،المدين 

 طنلا:............
ال ال يددوم كددان الحناكيدد  وهددي  ،بعيددد ،ال ال ،تجيددك لوحدد  ما:دد  و مسددين ،يقولددون  ،ما:دد  و مسددين ،مددا هددي بقرحددب

 ب منها.أقرب. اآلن الحناكي  أقر 
 ،يجدوز ،ال بدأي بد لك :بن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجدل فقداراوحدثني عن مالك: أنه سأر قار: 

 لكن هل ه ا رأج اإلمام مالك حينما ساق ه ه ا  بار .
 ،بالجمددل مثلدده وزحددادة دراهددم يعنددي الدد كر مددن اإلبددل قددار مالددك: ا مددر المجتمددع عليدده عندددنا أندده ال بددأي بالجمددل 

 ،هل نقور أن ه ه مد عجوة  هل ه ه مد عجوة جمل بجمل وما:  درهدم ،جمل بجمل وما:  درهم ،يدا  بيد مناجزة
بيددد وال بددأي الجمددل بالجمددل مثلدده وزحددادة دراهددم الجمددل بالجمددل يدددا   ،فددي الرلويددات ،نعددم ،مددد عجددوة فددي الرلويددات

يسددتلم الجمددل  ،اآلن جمددل بجمددل وما:دد  ،مؤجددل يعنددي أحدددهما منقددود فددي مجلددي العقددد والثدداني ،والدددراهم إلددى أجددل
قدار: وال  يدر فدي الجمدل هد ا كلده ال بدأي بده عندد اإلمدام مالدك.  ،والدراهم مؤجل  أو يستلم الددراهم والجمدل مؤجدل

 تي قبلها وش الفرق بينها ولين المسأل  ال ،بالجمل مثله وزحادة دراهم الدراهم نقدا  والجمل إلى أجل
 مل الالثنلي تقهلليم منهللال..طنلا: اسالل تقهلليم ج

 شو  الجمل  ا ولى: ا مر المجتمع عليه عندنا أنه ال بأي بالجمل بالجمل مثله وزحادة دراهم يدا  بيد.
 طنلا: كل االثلان.



وال بدأي بالجمدل بالجمدل مثلده وزحدادة دراهدم الجمدل  ،الجمل والجمل والدراهم كلها منقودة في مجلي العقد ،كالهما
الصددورة الثالثدد : وال  يددر فدي الجمددل بالجمددل مثلدده وزحددادة  ،هدد ه الصددورة الثانيد  ،د والدددراهم إلدى أجددلبالجمدل يدددا  بيدد

وحجدوز تأجيدل الددراهم يجدوز  ،مدا دام يجدوز جمدل بجمدل إلدى أجدل ،وش العلد  ،دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل
 ل فما المانع  ها وحجوز تأجيل الدراهم إ ا بيعت مع الجم ،تأجيل الجمل إ ا بيع منفردا  

 طنلا:..............
وال  ير في الجمل  ،المار في مقابل الجمل يجوز أن يبال به نسي:  ،إيه لكنه المار ليي في مقابل مار يت رل به

ن أ رت الجم ،بالجمل مثله وزحادة دراهم الدراهم نقد والجمل إلى أجل  .ل والدراهم ال  ير في  لك أي ا  وا 
 طنلا:............

 على ما وصف وحل ما فيه أدنى إشكار. ،إيه بيجيك شراف الموصو  ما فيه إشكار
 محا  هللراهم. طنلا:........ خالفة ان ال اجهلل جمس  فيلطي 

  ن ه ا الجمل اللي بيعطى محله دراهم مبيول بجمل.
 طنلا:..............

 شيف  اهر ما ي هر. نعم   ،ما فيه إشكار
 طنلا:..........

 ،ا  يدر هد ا إيده هد ا ،ببيعدهأجاز بيعه هو  ،لكن هل ه ا مما اتفقت فيه المنافع ،بجي  كره ه ا ،يأتيعلى ما س
 أن يكون الجمل على أج حار يدا  بيد.يعني ال بد 

 طنلا:.............
مدا  ،الرلداإ ا قلندا: يجدرج فيده  ،لديش يزحدد دراهدم إ ا اتفقدت المندافع ،اآلن اتفقت المنافع أو ا تلفت بالصور الدثال 

 ،إ ا قلنا: اتحدت المندافع واتفقدت ال يجدوز التأجيدل وال يجدوز زحدادة الددراهم بعدد ،يجوز زحادة دراهم صار مد عجوة
يعندي كدل الثالثد  المبيعد   ،جمدل مثلده وزحدادة دراهدم يددا  بيددشدو  الصدورة ا ولدى:   بدأي بال ،إ ا أجرحنا فيه الرلا

الصورة الثاني : ال بأي بالجمل بالجمل مثله وزحادة دراهدم الجمدل بالجمدل يددا   ،اثنين في مقابل واحد وكلها يدا  بيد
الصورة الثالث : ال  ير في الجمل بالجمل لمثله وزحادة دراهم الدراهم نقددا  والجمدل إلدى أجدل  ،بيد والدراهم إلى أجل

ن أ ددرت الجمددل والدددراهم ال  يددر فددي  لددك أي ددا   جمددل  ،ه الصددورة بدددون دراهددماآلن  كددر الدددراهم يعنددي هددل لهدد  ،وا 
 يجوز وال ما يجوز عنده  اتحدت المنافع ها  ،بجمل مثله وتأ ر دفع أحدهما نسي: 

 طنلا:...........
ولدو لدم يكدن هنداك دراهدم فدال داعدي  ،فال يجوز فيه النسدأ ،يجرج فيه الرلا ،إ ا اتحدت المنافع عنده جر  فيه الرلا

 ،وا    ولنقور في ا  ير: وال  ير في الجمل بالجمل مثله و زحادة دارهموا   وال ما هو ب ،ل كر الدراهم معه
ن أ درت الجمدل والددراهم ال  يدر فدي  لدك أي دا   أنهدا اتحددت المندافع فيجدرج فيده  ،الدراهم نقدا  والجمل إلى أجدل وا 

ن عمددر لمددا اشددتر  ابدد ،هندداك لمددا بددال العصدديفير بعشددرحن بعيددرا  ا تلفددت المنددافع فددال يجددرج فيدده الرلددا ،الرلددا عنددده
 ،بيدع الحيدوان اثندين بواحدد إلدى أجدل قدار: ال بدأي بد لك ،ا تلفت المنافع فال يجرج فيه الرلدا ،الراحل  بأرلع  أبعرة

لكدن كدونهم يتفقدون  ،لم يتعر  فيه إلى المثليد  وال اال دتال  ،كالم ابن شهاب ،اثنين بواحد إلى أجل ه ا مطل 



ود إلددى تفدداوت المنددافع أو إلددى وجددود ا جددل؛  ن ا جددل يقت ددي الزحددادة فددي علددى هدد ا التفدداوت الكبيددر إمددا أن يعدد
 ،فدددان اتحددددت المندددافع فدددي كدددالم سدددعيد والزحدددادة زحدددادة الثددداني هدددي مدددن أجدددل ا جدددل ال يصددد  عندددد مالدددك ،المؤجدددل

 لكن الثالث  فيها  فاف على مثابه رحمه هللا. ،الصورة ا ولى والثاني   اهرة ،والصور الثال 
 .......طنلا:..

 هو يسأر ابن شهاب وهو يجاوب. ،إيه ه ا جاف ،أنه سأر ابن شهاب
 طنلا:.........

 ،انتفدى الرلدا ،هو سيأتي في كالم مالك ما يدر على أنه إ ا وجد تفداوت فدي المندافع بدين الجملدين انتفدى هد ا الرلدا
 نعم  ،اب لكن إ ا اتحدت المنافع يجرج الرلا فال بد من االتحاد والتق ،يبيع كيف شاف

 طنلا:..........
 بيجي ه ا  ،فال يشتر  منه اثنان بواحد إلى أجل ،ال كله بيجي الحين
 طنلا:..........
 أيه وأيش المانع.
 طنلا:.........

 إ ا جاز النسأ جاز النقد من باب أولى.
بدالبعيرحن أو بدا بعرة مدن  النجيدب ،يعندي الكدرحم بزنتده لف دا  ومعندى ،قار مالك: وال بأي ا ن يبتدال البعيدر النجيدب

جماعدد  مددن اإلبددل  ،مددن ماشددي  اإلبددل هدد ا متميددز نجيددب يبددال بعيددرحن أو أبعددرة ييددر متميددزة مددن الحمولدد  ،الحمولدد 
دون منفعدد  النجيددب  ،أج دونهددا فددي المنفعدد  ،مددن ماشددي  اإلبددل ،هدد ه تبددال مجموعدد  تبددال بنجيددب ،لحمددل ا متعدد 

ن كانت من نعم واحد ،يجوز مع التفاوت يعني إ ا  ،ة فال بأي أن يشترج منها اثنان بواحد إلى أجل إ ا ا تلفتوا 
لكن إ ا كاندت مدن فصديل  واحددة  ،يبال أو يشتر  به مجموع  من اإلبل دونها في التميز ،كان من فصيل  متميزة

ن كانددت ممددن نعددم واحدددة فددال بددأي أن يشددترج منهددا اثنددان بواحددد إلددى أجددل إ ا ا تلفدد فبددان  تكلهددا متميددزة يقددور: وا 
 ،جمل كبير من ه ه الفصديل  بمجموعد  مدن الصد ار مدن نفدي الفصديل  ،يعني في الص ر والكبر مثال   ،ا تالفها

ن أشبه بع ها بع ا   ،ت تلف المنافع فيجوز التفاوت  ،وا تلفت أجناسها أو لم ت تلف يعني تقارلت في المنافع وا 
 منها اثنان بواحد إلى أجل.  فال يؤ  هو ال ين ر إلى الجني إنما ين ر إلى المنفع  

فدا ا كدان  ،قار مالك: وتفسير ما كره مدن  لدك أن يؤ د  البعيدر بدالبعيرحن لديي بينهمدا تفا دل فدي نجابد  وال رحلد 
وال بأي أن تبيع ما اشترحت منها قبدل أن تسدتوفيه  ،ه ا على ما وصفت لك فال يشتر  منه اثنان بواحد إلى أجل

إ ا انتقددت   ،نه ير  أن ا تصاس النهي عن البيدع قبدل االسدتيفاف  داس بالطعدام؛  من يير ال ج اشترحته منه
)) بيعدوا كيدف  ،فكأن ا دتال  المندافع عندد اإلمدام مالدك كدا تال  ا جنداي فدي الرلويدات ،يعني ال بمؤجل ،ثمنه

 ،حن بعيدرا  إلدى أجدلعلدي بدال العصديفير بعشدر  ،( لكن ما ا يصنع باآلثدار وا  بدار السدابق ش:تم إ ا كان يدا  بيد (
أن النبدي صدلى هللا عدن جدابر رو  اإلمدام أحمدد وا رلعد   ،وهكد ا ،وبال ابن عمر راحل  ابتال راحل  بأرلعد  أبعدرة

واسددتدر بدده الحنفيدد  والحنابلدد   ،نهددى عددن بيددع الحيددوان بددالحيوان نسددي: . قددار الترمدد ج: حسددن صددحي عليدده وسددلم 



 ، ا  لل بددر الصددحي  أندده صددلى هللا عليدده وسددلم اقتددر  بكددرا  ورد رلاعيددا  فمنعددوا بيددع الحيددوان بددالحيوان وجعلددوه ناسدد
 نعم  ،لكن لو قيل: ه ا أنه من حسن االقت اف وليي من البيع  ،اقتر  بكرا  ورد  يار الرلاعي

 طنلا:.............
 كيف 

 طنلا:............
حملناهدا عدن بيدع الحيدوان بدالحيوان علدى  ،وحمله مالك على متحدد الجدني بدالجني جمعدا  بينهمدا ،ما يقار بالنسخ

النسدخ ال  ،القدور بالنسدخ ،متحد الجدني بدالجني والمنفعد  جمعدا  بدين ولدين  اك؛  ن القدور بالنسدخ مجدرد احتمدار
لكددن مددا ا عددن استسددالفه البعيددر الواحددد بددالبعيرحن والثالثدد  إلددى إبددل  ،استسددلف بكددر ورد  يددارا   ،يثبددت باالحتمددار

 نعم  ،ال يد ل فيه الرلا ،وأن البعير بالبعير ال يد له الرلا ،ل ه ا يدر على الجوازالشك أن مث ،الصدق 
 طنلا:..........

 هو جا:ر الرلا في ه ه الصورة  ،......
 طنلا:...........

 ،ولكددن الحاجدد  مددا تبددي  الرلددا الصددرح  ،لكددن هدد ه حاجدد  ال شددك ،هددو إ ا وجددد  ددرورة قددد يلجددأ إلددى مثددل هدد ا ،ال
واشدتراه مدن أجدل  ،طيدب نهدى عدن بيدع الحيدوان بدالحيوان نسدي:  ،ن يحصدل علدى مدا يرحدد بصدورة شدرعي بامكانه أ

ي درا علدى وجده  ،ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسي:  ،ما المانع أن يقار: يجوز ،ال زوة بالف ل والنسي:  معا  
كددن علددى فددر  صددحته عنددد الكددالم موجددود ل ،هددل يمكددن ت رحجدده علددى وجدده ،صددححه الترمدد ج ،إ ا قيددل بصددحته

يعنددي بامكاندده أن  ،إ ا كددان مثددل اآلن اللددي يعددر  البعيددر بمليددون وبعيددر بددألف ،الترمدد ج؛  ن الترمدد ج صددححه
 يعنى تميزه ال يترتب عليه منفع   اهرة. ،يشترج ببعير واحد ألف بعير رعي  أو رعايا

 طنلا:.........
 ولو كانت عرو . ،يجرج فيها الرلا ،الرلاإ ا قلنا: يجرج فيها  ،إج لكن كونها تبال بجنسها

 طنلا:........
والنبدي عليده الصدالة  ،وابن عمر اشتر  راحل  بأرلعد  ،اآلن علي ر ي هللا تعالى عنه بال الجمل بعشرحن  شو 

الحيددوان  ،كددل هدد ه تدددر علددى جددواز بيددع البعيددر ،واشددتر  البعيددر بددالبعيرحن والثالثدد  ،والسددالم استسددلف ورد أف ددل
 ه ه كلها تدر على الجواز. ،ان نسي:  متفا لبالحيو 

 طنلا:..........
المقصددود أنهدددم عندددهم مددن عدددرو  هدد ه الدددنيا مثدددل  ،أن مددا عندددنا إال النهددي عدددن بيددع الحيددوان بدددالحيوان نسددي: 

المسددأل   ،فددرق  ومثددل الر ددام والنقددوش التددي فددي البيددوت فددي ،وش الفددرق  البيددوتعليهددا فددي ا صددبا  التددي ي سددر 
 كمار هي ليي ب رورة وال حاج . نعم  ،تر  قدر زا:د على الحاج  ا صلي  ،وق عندهممسأل   

 طنلا:..........
 ،والكراهد  تدزور بدأدنى حاجد  ،إمدا أن يقدار: النهدي للكراهد  والفعدل يددر علدى الجدواز ،هو ال بد مدن توجيده ،النهي

وأي دا  القدور بالنسدخ  ،ثرة تددر علدى الجدوازأن يسلك للتوفي  بدين هد ه النصدوس وحين:د  ا دلد  المتكداوه ا يمكن 



نقدور: فعدل الصدحاب  لده بعدد وفداة النبدي عليده  ،أي ا  مع فعل الصحاب  بعدد النبدي عليده الصدالة والسدالم ال يتجده
ووجددود الحددواد  المتكددررة مندده عليدده الصددالة والسددالم ومددن  ،الصددالة والسددالم يدددر علددى أن دعددو  النسددخ  ددعيف 

 ييره.
 هي الين ملسالخ..طنلا: لقالل الل
 يص  يص  إن شاف هللا. ،والفعل لبيان الجواز وحنتهي اإلشكار ،نقور: النهي للكراه  ،ما نقور منسوخ

 ،أج  كر حاله وصدفاته ،وحاله وصفا  دقيقا   قار مالك: ومن سلف في شيف من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه
فيجدوز الشدراف بالصدف   ،ع معلومدا  إمدا برؤيد  أو صدف ؛  ن من  شروأل البيع أن يكدون المبيدونقد ثمنه ف لك جا:ز

ن ا تلف فللمشترج ال يار ،فان طاب  الموصو  الصف  عند ح وره لزم البيع ،ونقد الزمن  يار ال لدف فدي  ،وا 
إ ا طدداب  الوصددف  ،يعنددي إ ا طابقددا الواقددع ،وهددو الزم للبددا:ع والمبتددال علددى مددا وصددفا وحليددافدد لك جددا:ز  ،الصددف 
لكن ال يعني ه ا أنه يبيدع  ، ج لم يزر عليه أهل العلم ببلدنايزر  لك من عمل الناي الجا:ز بينهم والولم  ،الواقع

إنمددا يبيددع مددا يملددك لكددن لدديي بحا ددر فددي مجلددي العقددد يصددفه وحدد كر حليتدده ويصددف وصددفا  دقيقددا   ،مددا ال يملددك
 نعم. ،وحين:  يجوز

 طنلا: احسن هللا إليك:
 نبنا من ال اجالز من ييع الحاالا

 السدام  ايد  هللا وداب هللا رسدالل انرضدي هللا  لهمدن:   مر ين هللا  يهلل  ن لنفع  ن منلك  ن يحاب حهللثلي
 ثدم اللنقدة تلدت  نا إلدب الجدزالر ايتدنع الرجدل كدنن الجنهايدة اهدل  د نيتا ييلدن   الكدنن الحيادة حيل ييع  ن لهي
 .بطلهن في التي تلت 

لمدن الحادالان فدي ربدن ال: قدنل لد ا االمسا ين سلاهلل  ن ءهنا ين  ن منلك  ن الحهللثلي  الحادالان مدن لهدي الا 
 ييدع :الالمسقيح .اإليل إلنث بطالن  في من ييع :الالمضنمان ،الحياة الحيل الالمسقيح المضنمان  ن-:ثسثة  ن
  .الجمنل ظهالر في من
 ر ه قددهلل كددنن نا  ال   لدد  غن بددن   كددنن إذا بلالدد  الحاددالان مددن ءددا ن   احددهلل يءددتري  نا البغددي ال رحمدد  هللا: منلددك قددنل

  .بلاهللا   الال قريبن   ال ثمل  القهلل نا  اب الرضي 
لمن :منلك قنل  ال ام الميتدنع ر هدن مدن  ادب السدالة تادك تالجدهلل هدل ادهللر   الال بدنلثمن التفدع البن ع سن ذلك كره الا 

 .ن  مالوالف مضماللن   كنن إذا ب  بأس الال ذلك كره فاذلك
 يوان.يقور رحمه هللا تعالى: باب ما ال يجوز من بيع الح

حدثني يحيدى عدن مالدك عدن ندافع عدن عبدد هللا بدن: أن رسدور هللا صدلى هللا عليده وسدلم نهدي عدن بيدع حبدل  قار:
حابدل:  ،والحبلد  جمدع حابدل ،حبل: مصددر حبلدت تحبدل حدبال   ،الحبل  وكان بيعا  يبتاعه أهل الجاهلي  كان الرجل

يعندي موجدود عندد أهدل  ،ه أو يتبايعده أهدل الجاهليد وكدان بيدع حبدل الحبلد  بيعدا  يبتاعد ،ك الم و لم  ،هي الحامل
لدديي الحمددل الدد ج فددي بطددن الدابدد   ،وفسددر هدد ا البيددع علددى وجهددين الوجدده ا ور: أن يبددال نفددي الحمددل ،الجاهليدد 
فيحبدل هدو فدا ا ندتو وهدو ولدد  درا مدا فدي  ،الحبدل الد ج فدي بطنهدا ينت در فيده حتدى يولدد ويكفدر ويطدرق  ،المر:ي 
يشدترج اللدي فدي الدبطن هدو وجدود اإلشدكاالت هدي اللدي  ،فهدو عليدك بكد ا ،نعم ،ا ور الثاني ما هو البطن ،بطنه



المقصدود أن هد ه هدي الصدورة  ،صدور فيهدا يدرر وجهالد  وقدت حلدور أجدل مدا يددر  متدى ،تمنع مثل ه ه الصور
 ،بطدل الحمدل الحمدل الد ج كدون فدي ،الحمدل الد ج بطدن الحمدل ،ا ولى لما جاف في ه ا الحدي  بيع حبل الحبل 
مدا هدو بدالبيع علدى هد ا الحمدل مدع أنده ال يجدوز بيعده يتبدايعون مدا  ،الداب  الموجودة اآلن المر:ي  في بطنهدا حمدل

الصدورة الثانيد : أنهدم يتبدايعون بيعدا  إلدى  ،هد ه صدورة ،ما يحمله هد ا الحمدل ثدم يلدده وحتبايعونده ،هو أبعد من  لك
فيكون حد لألجل الد ج تبدايعوا إليده وهمدا  ،ي البطن وحبل ثاني  ثم نتومتى يحل ا جل إ ا نتو ه ا ال ج ف ،أجل

والنهدي نهدي تحدرحم عدن بيدع حبدل الحبلد  كدان بيعدا  يتبايعده أهدل الجاهليد   ،نهدى ،تفسيران معروفان عند أهل العلدم
دد ،مددن أهددل العلددم مددن يددر  أن الحبددل م ددتس باآلدميددات ،كمددا الرجددل مددنهم  ،لومددا عددد  اآلدميددات يقددار لدده: حم 

البعيدر  كدرا  كدان أو  ،الجدزوريبتدال  كدان الرجدل مدنهم مدن أهدل الجاهليد  ،يدرد علدى مدن مندع ،والحدي  يرد علديهم
وال يقدار نا:دب فاعدل؛  نده  ،فاعدل  لدك الفعدل الناقد  ،ولم يسمع إال مبني للمجهور ،يعني تلد ،إلى أن تنتو ،أنثى

وعلد   ،أج تعيش المولودة حتى تكبدر ثدم تلدد ،تي في بطنهاثم تنتو ال ،مبني للمعلوم على صي   المبني للمجهور
والتفسير من قور ابن عمدر كمدا جدزم بده أبدو عمدر  ،الجهال  فيه ،النهي حين:  ال رر في ا جل وال رر في المبيع

التفسدير ا ور تفسدير الصدحابي جعلده  ،وبده فسدره مالدك والشدافعي وقيدل هدو بيعده فدي الحدار ،ابن عبد البر وييدره
هدو يعدر  أن هد ا  ، مسدما:  ألدف متدى يحدل نعدمحبل الحبل  أجدل لحلدور ثمدن المبيدع اآلن يتبدايعون دار ب ،أجل

أو  ،يقددور: إ ا جابددت البنددت اللددي عندددك حامددل بالبيددت بنددت وتددزوا وجابددت بنددت يحددل ا جددل ،عنددده بنددت حامددل
ي بندي آدم يحتداا إلدى عشدرحن يعني إ ا كان فد ،مثل اإلبل لكن هو في اإلبل أقرب ،جابت ولد ه ا ما في إشكار

علدى كدل حدار  ،فهدو أقدرب ،ه ا يحتاا إلى ثال  سنوات أرلع في اإلبل إلى  مدي بدالكثير ،سن  أو أكثر أو أقل
فيقدور:  ،فيعلقون عليها كثير من تصرفاتهم ،هم عندهم اإلبل يردون إليها كثير من تصرفاتهم؛  نها  ير أموالهم

التفسدير  هد ا ،نت ر إ ا ولدت وجابت بنت وطرقت وجابت بنت أو ولد حل ا جدله ه الناق  التي في بطنها ولد ن
بيع مدا ينتجده مدا فدي  ،بيع ما تحمل فيه ه ه المحمول  ،وقيل: هو بيعه في الحار ،ا ور وبه قار مالك والشافعي

سدحا ،بطن ه ه الداب  ح والحددي  يتنداور فهو حبل والمنع للجهال  فيه وعدم القدرة علدى تسدليمه وبده فسدره أحمدد وا 
فسددر المبدر اد الحبلدد  بالكرمدد   ،فسدره المبددرد ،ولكددن تفسدير الصددحابي أولددى ،الصدورتين يمكددن تنزحلدده علدى الصددورتين

لمدا ا فسدر  ،قدار السدهيلي: وهدو يرحدب لدم يسدبقه إليده أحدد فدي تأوحدل ا حاديد  ،أج العندب ،وشي الكرم   العنب
 رش.الحبل  بالكرم    نها ترلو بحبار على الع

 .وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قار: ال رلا في الحيوان
 طنلا:.........

وقصدد اإلمدام مالدك ليتسد  م هبده الم تلدف جنسده ال دتال   ،ال رلدا فدي الحيدوان ،رلا مثدل فتدى مقصدور ،إيه أيه
ال عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا   ،صفاته نمدا نهدي مدن الحيدوان   رلدا فدي الحيدوانال ،ومنه أبو حنيف  مطلقا   ،وا  وا 

نهدى عدن  ،وحدي  به ه اللف   رجه البزار باسناد ال بدأي بده ،عن الم امين والمالقي  وحبل الحبل -عن ثالث :
 حبددل الحبلدد  عرفندداه فددي الحدددي  السدداب  يقددور اإلمددام رحمدده هللا تعددالى: ،بيددع الم ددامين والمالقددي  وحبددل الحبلدد 

 من ما  ن قدبيع ما في بطون إنا  اإلبل؛  ن البط ،جمع م مون  ،ي بطون إنا  اإلبلوالم امين: بيع ما ف
يددأتي إلددى جمددل  ،والمالقددي : بيددع مددا فددي  هددور الجمددار ،فهددو م ددمون  ،يعنددي محفددوذ بددا ن هللا جددل وعددال ،فيدده



 ،هد ه الدابد  يبدالوالم امين مدا فدي بطدن  ،ويقور له: أبيع عليك ما في  هره من الطرق  ا ور أو الثاني  أو ك ا
والمالقي : بيع ما في بطون  ،قار: الم امين بيع ما في  هور الجمار ،ابن حبيب وهو من كبار المالكي  عكي

  عكي ابن حبيب وزعم أن تفسير مالك مقلوب. ،اإلنا 
ن كدان قدد رآه ور ديقار مالك ه علدى أن : ال ينب ي أن يشترج أحدد شدي:ا  مدن الحيدوان بعينده إ ا كدان يا:بدا  عنده وا 

 إيش معنى ه ا الكالم  نعم  ،ينقد ثمنه ال قرحبا  وال بعيدا  
 طنلا:.........

ن كان قد رآه ور ي  ،إيه رآه من قبل العقد إن كانت الرؤي  مقارل  للعقدد بحيد  ال يت يدر فيهدا السدلع  ال بدأي  ،وا 
ثدم تبدين  ،زحادة فاحش  والبدا:ع يتوقدع كد الكن إ ا كانت الرؤي  بعيدة تت ير فيها السلع  فالمشترج يتوقع أنها زادت 

وجددوز فددي المدوندد  النقددد فيمددا  ،المنددعفهدد ا قيددد فددي  ،علددى أن ينقددد ثمندده ال قرحبددا  وال بعيدددا   ،ب ددال  الرؤيدد  السددابق 
  قرب دون ما بعد.

نما كره  لك  ن البا:ع ينتفع بالثمن وال يدر  هل توجد تلك السلع  على ما رآها المبتد ال أم ال فلد لك قار مالك: وا 
 .كره  لك

 طالب:............
ال لو جواز مثل ه ه الصورة لحصل التالعب الكبير ،ال وفيه أي ا  البا:ع ينتفع بالثمن نعم ،إيه فيه يرر أندت  ،وا 

تأتي إلى واحد تعر  أنه يحب مدثال  هد ه السدلع  ولنعتبرهدا كتدب مدثال  تقدور:  ،محتاا إلى مبلغ  مس  آال  مثال  
أندا محتداا إلدى المبلدغ  ،ر مثال  في مصدر أو فدي الشدام وجدد نسد   مدن كتداب كد ا واشدترحناها بمبلدغ كد الي سمسا

بسدتفيد مدن المبلدغ وليد لده فدي ا سدهم وكدل شدهر  ،هدو محتداا المبلدغ بالفعدل ،اآلن وا  ا جاف الكتداب سدلمته إليدك
ياي  ما هنالك أنه  ،ده كتب وال شيفوهو ما اشتر  كتاب وال عن ،المسأل   مس  آال  ،يد ل له  مسما:  رحار

يعندي لدو جوزندا مثدل  ،بعد شهر يقور: وهللا صاحب الكتاب هدون مدا بدال عليندا أو الكتداب تلدف أو جدافه مدا جداف
 ،لكن هم اإلمام مالك رحمه هللا افتر  أن السلع  يملكهدا البدا:ع ،حصل التالعب في مثل ه ا ،نعم ،ه ه الصورة

ثددم قددار لددك: وهللا السددلع  عطبددت أو  ،جددافه مددن يشددترج مندده بددأكثر ممددا اشددترحته منددهو  ،افتددر  أندده يملددك السددلع 
 فكلما قرلت الرؤيا من وقت العقد وقرب التسليم كان أحوأل. ،تلفت

 طنلا:..........
 يعني في  هورها  ،بيع المالقي  وال بيع اللقاح

 طنلا:..........
واللقدداح يبيددع لددك  ،: يبيددع لددك الجمددل الدد ج فددي  هددر هدد ا الجمددلالمالقددي  ،فددرق بددين اللقدداح ولددين بيددع المالقددي  ،ال

( ))  بيد  (قار:  ،عطيك يفعلونه اآلن مع أنه نهى عن عسب الفحلالماف اللي في  هره وه ا باإلمكان باإلبرة ي
 جاف النهي عنه.
  طنلا:..........

 كيف 
 طنلا:..........



 على كل حار جاف النهي عن بيع عسب الفحل. 
نمددا كددره  لددك  ن البددا:ع ينتفددع بددالثمن وال يدددر  هددل توجددد تلددك السددلع  علددى مددا رآهددا المبتددال أم ال  قددار مالدد ك: وا 

 اللددي أنددتمددا دام  ددمنه ووصددفه تح ددر لددي السددلع   ،بددأي بدده إ ا كددان م ددمونا  موصددوفا   وال ،فلدد لك كددره  لددك
مس  آال  وأ   السلع  وقار: وهللا ها يعني مثل الكتاب الحين النادر  ا اللي قيل له: ب  ،أو مثل صفتها ، كرت

يتع رون بأشياف فتجد الكتاب ما يصل إلى بعد  مس  أشدهر ثدم فدي النهايد   ،فات الحجز فات اللي ما أدرج أيش
لكن البيدع بالوصدف عقدد معتبدر  ،فمثل ه ا ال شك أنه يوجد شيف من التالعب ،يقور: وهللا رف  صاحبه يبيعه

ثق  بده ثدم  انده وفدي قدرارة نفسده أن يرحدد  ،لك إ ا وث  ووث  بوصفه وأعطاه الثمنومع   ،وصحي  عند أهل العلم
 شك. االستثمار به ا المار ولو لم يكن هناك سلع  مثل ه ا يأثم بال

 يقددور: هددل يلددزم التأكددد مددن أن البنددوك تطبدد  فعددال  مسددأل  التددورق أو فقددو يكفددي دعددو  البنددك  لددك واعتمدداد الفتدداو  
 بح  ال يلزم ال الشرعي 

فيرسدمون لدك صددورة  ،علدى كدل حدار هددم يسدتثمرون هد ه الفتدداو  ويطبقونهدا وي دعونها أحيانددا  فدي ييدر موا ددعها
 ال ال بد من التأكد من صح  المعامل . ،وحبيعون عليك يقولون: عندنا فتو  

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 


